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PERSPECTIVA SISTÊMICA

Visão linear para circular

Do intrapsíquico para o relacional

O indivíduo indivisível em relação (consigo, com o outro e 
com o mundo)

Teoria Geral dos Sistemas –Von Bertallanfy

Sistemas estão interligados, afetam e são afetados.

1ª e 2ª cibernéticas - feedback



 SISTEMA - Do gr. systema, ‘reunião’, 
‘grupo’

 Disposição das partes ou dos elementos 
de um todo, que podem se integrar, 
coordenados entre si, e que funcionam 
como estrutura organizada;

 O que pode trocar energia e massa com 
o exterior. 



Terapia Familiar Sistêmica 

 Homeostase – Busca do equilíbrio dinâmico (não estático, 
paralisado);

 Prioriza as relações (interação) entre os membros;

 Comunicação clara e objetiva entre os membros;

 Lida com regras, limites e hierarquia;

 Preservar a individualidade nas relações - Autonomia;

 Paciente referido ou identificado



Terapia Familiar Sistêmica 

 Como acontece?

 Com os membros da mesma família podem rever 
sua história, a partir do compartilhamento de 
vivências, lemas. As diversas vozes expressas 
ecoam de forma diferente em cada um –
ressonância.

 Foco na comunicação simétrica, complementar, 
dupla mensagem- o que é dito e não dito 
verbalmente ou  não.



Díade – Tríade - Triângulos

 A dinâmica dos triângulos – Murray Bowen – inclusão 
e exclusão

 Observação do terapeuta e atenção porque o 
terapeuta está nessa dinâmica;

 Ele pode mover os triângulos estrategicamente. Ex: 
aliança com membros e até um coterapeuta membro 
da família

 Objetivos da terapia Boweniana é reduzir a ansiedade,  
com a diferenciação do Self.

 Diferenciação da família de origem. 



Regras – padrões – Mandatos

Lemas

 Assim como todo indivíduo as famílias tem suas 
assinaturas, lemas, características, lealdades;

 Padrões de comunicação e relação

Como vemos isso na nossa família?

De origem; 

Nuclear

Extensa



HOJE É ONTEM

 Exercício

 Pense uma questão de hoje e busque na 

sua história familiar onde alguém ou em 

que momento algo semelhante já foi 

vivido por esse grupo familiar.

 Por meio de cenas da infância, 

adolescência e da atualidade.



HOJE É ONTEM

 Exercício ativa a linha do tempo 

imperceptível, inconsciente

 O que se repete?

 Se projeta no hoje?


